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Resultaten weidevogelseizoen 2021
Coördinator van de weidevogelwerkgroep Klaas trapte af met een 

welkom en deed verslag van de resultaten aan de hand van ingevoerde 
nestgegevens. Daarin is een duidelijk stijgende lijn te zien ten opzichte 
van vroegere jaren, maar dat wil niet zeggen dat er daadwérkelijk meer 
nesten waren. Immers het aantal ingevoerde nesten heeft betrekking op 
de gevónden nesten. Klaas maakte daar de volgende voorbehouden bij: 
dat we steeds beter en gerichter zoeken, dat bij meer deelnemers aan 
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer wordt gezocht, sinds een paar 
jaar worden ook met de drone nesten gevonden en die techniek wordt 
steeds zuiverder, dit jaar waren er met name veel tweede kievitlegsels 
(waardoor meerdere nesten van hetzelfde broedpaar worden ingevoerd). 
Daar tegenover staat dat er steeds meer last-minute beheer wordt 
afgesloten als er meerdere nesten worden vermoed of gevonden op 
een perceel; die aantallen nesten en resultaten worden vervolgens niet 
meer bezocht of bijgehouden om verstoring te vermijden. Kortom, het 
stijgende aantal beschermde nesten in de grafiek is bemoedigend, maar 
zegt in concreto niets over het aantal kuikens dat groot wordt. 
Vanuit het publiek kwam wel van verschillende kanten de opmerking dat 
het aantal zichtwaarnemingen van kuikens, ook van (bijna) vliegvlugge, 
groter is dan de vorige paar jaren. Ditzelfde geluid komt eveneens uit 
weidevogelgebieden elders in het land. Er wordt met name gedacht dat 
het koude, natte voorjaar dat lang aanhield, aan veel donskuikens van 
kieviten het leven heeft gekost, maar dat de opvolgende maanden de 
schade met tweede legsels is ingehaald. Ook veel grutto’s profiteerden 
van dit vreemde seizoen. De grasgroei was door de late kou traag, 
waardoor de kuikens zich beter door grasland konden voortbewegen om 
te foerageren. 

Tellingen niet eenduidig te interpreteren
Jammer is dat uit onze eigen BTS (Bruto Territoriaal Succes)-tellingen 

sinds 2018, nog maar heel lastig conclusies te trekken zijn. Deels omdat 
nog in te weinig gebieden in de Krimpenerwaard deze telling structureel 
wordt gedaan, deels omdat de manier van tellen door de diverse tellers 
nog niet eenvormig is; daar kunnen we nog wel wat aan schaven. Verder 
zijn o.a. door inrichting van op weidevogels afgestemde natuurgebieden 
zoals De Nesse, de vogels wat aan het verschuiven. De BTS-telling gebeurt 
alleen op agrarisch gebied – dus als vogels verkassen naar natuurgebied 
verdwijnen ze soms uit het vizier. Anderzijds zie je ook dat in natuurgebied 
geboren kuikens komen foerageren op agrarisch gebied – het begin van een 
mooi mozaïek. 
De BTS-telling zou juist iets moeten zeggen over de aantallen broedparen 
in een afgebakend agrarisch telgebied. En omdat deze telling maar 
tweemaal wordt gedaan in elk broedseizoen, is de kans dat paren worden 
gemist groter dan bijvoorbeeld bij een vijfmaal per jaar gehouden BMP 
(BroedvogelMonitoringProject)-telling. Maar we doen ons best! 
Van de professionele BMP-tellingen die o.a. in de Krimpenerwaard in 
opdracht van de provincie worden uitgevoerd door Van der Goes en 
Groot, wordt overigens hetzelfde gezegd: veel verschillende tellers in de 
diverse teljaren, én zij hebben het nadeel dat ze het gebied niet kennen. 
Toch is het zorgelijk dat de laatste BMP-telling een afname in twee jaar 
van 20-25% laat zien. De BMP-telling wordt vanaf tiendwegen en kaden 
uitgevoerd waardoor bijvoorbeeld broedende vogels makkelijk kunnen 
worden gemist, terwijl de tweede BTS-telling een alarm-telling is, dus pas 
als de vogels opvliegen kun je ze goed tellen. De beide soorten tellingen 
vergelijken is daarom geen optie. 

Slotavond       weidevogelseizoen 
met verkiezing Weidevogelboer en Weidewachter 2021
Joke Colijn

Dit jaar was de Afsluitavond op woensdag 10 november, zoals vanouds in De Zwaan in Berkenwoude. Zowel alle weidewachters 
als hun boeren waren weer uitgenodigd. Op de agenda stonden het bespreken van de resultaten van het seizoen, een bijdrage 
van Raymond de Vries en Henk Krikke over de ontwikkeling in het gebruik van de weidevogeldrone, en een presentatie van Max 
Ossevoort, de nieuwe coördinator zwarte stern Krimpenerwaard. Na een korte aankondiging van de cursussen in het komende 
seizoen en het verzoek aan de aanwezigen om de kersverse Weidevogelverslagen in je eigen wijk of straat te verspreiden, 
werden zowel de Weidevogelboer als de Weidewachter 2021 bekend gemaakt. 
Er was een goede interactie tussen de sprekers en de aanwezigen, met na de pauze volop gelegenheid om het gesprek met o.a. 
Klaas en Mariëlle aan te gaan, of bij te praten met collega-weidewachters. 
Vorig jaar waren we slechts met acht personen aanwezig en vanwege toename van de besmettingen knepen we hem wel, eerlijk 
gezegd. We waren dan ook blij met de opkomst van meer dan vijftig personen in deze tijd van de coronapandemie; dit leek de 
behoefte aan persoonlijk contact te bevestigen.  D

Setup met Henk Krikke van de weidevogeldrone, voor een vlucht boven Kadijk in het vroege morgenlicht; foto: Mariëlle Oudenes-Graveland
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Positieve ontwikkelingen
We kunnen dus niet zondermeer stellen dat het aantal broedparen 

stijgt aan de hand van de stijgende lijn bij de nestgegevens – dat zou 
het vergelijken van appels met peren zijn - maar over het algemeen 
had bijna iedereen een beter gevoel bij dit broedseizoen dat bij de 
vorige twee. Hopelijk kunnen we dit vasthouden; aan de inzet van 
alle betrokkenen zal het niet liggen!
Want we zijn blij met het toenemend aantal deelnemende agrariërs 
via het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard (ACK). Ook gaf Klaas 
onder enige hilariteit aan dat tien (10!) nieuwe weidewachters in 
één seizoen toch wel veel is om succesvol bij een bestaande groep 
onder te brengen, teneinde de praktijk te leren. Vanwege het 
natuurlijk verloop zullen we het komende seizoen deze nieuwe 
weidewachters echter hard nodig hebben om zoveel mogelijk 
nesten, kuikens en adulte weidevogels te lokaliseren bij steeds meer 
deelnemende agrariërs. Ook mooi is de steeds grotere agrarische 
inzet voor kruidenrijke oevers, gefaseerd slootschonen en greppel-
plasdrassen. 

Droneteam boekt voortgang
Raymond de Vries en Henk Krikke deden met beelden uitvoerig 

verslag van de recente ontwikkelingen in het gebruik van de drone bij 
de weidevogelbescherming. De software wordt steeds verbeterd, 
de foto’s van zowel infrarood- als daglichtcamera kunnen steeds 
beter worden geïnterpreteerd. Ook blijkt proefondervindelijk dat 
de ‘witte stippen’ (warme vlekken) steeds juister kunnen worden 
geïdentificeerd als nesten, als pullen, als hazen, als koeienvlaaien 
enz. Dit hoeft niet meer ter plaatse als de drone op een vroeg tijdstip 
systematisch over een weiland vliegt, maar de de beelden kunnen 
inmiddels worden uitgelezen op kantoor. Duizenden opnamen 
moeten worden bekeken, en Mariëlle, Bernard de Jong en Henk zijn 
daar inmiddels heel bedreven in geworden, zodat steeds meer nesten 
en pullen effectief kunnen worden beschermd. De foto-bibliotheek 
die zo wordt opgebouwd, maakt dat de AI (Artificial Intelligence-
software) steeds ‘slimmer’ wordt in herkenning en steeds juister kan 
interpreteren. Voor uitlezen van de foto’s zou het drone-team echter 
nog wel aanvulling kunnen gebruiken – dus als je dit leuk lijkt: zoek 
contact met Mariëlle! 

Zwarte stern Krimpenerwaardbreed
Max Ossevoort kreeg vervolgens de gelegenheid om iets 

te vertellen over de bescherming van de zwarte stern in de 
Krimpenerwaard. In de Waardvogel heeft hij al eerder uitgelegd 
dat het voor het totale plaatje van de broedsuccessen nodig was 
om gegevens van het Zuid-Hollands Landschap, het ACK en de 
NVWK samen te voegen. Op die manier kan beter invulling worden 
gegeven aan de doelen van het Kansenboek Zwarte Stern dat Jan 
van der Winden schreef voor de Krimpenerwaard in opdracht van 
het Streekfonds Krimpenerwaard. Nu kunnen complete gegevens 
worden doorgespeeld aan Sovon, zodat niet meer alleen de NVWK-
aantallen in de Sovon-analen te lezen zijn. De totalen voor dit 
jaar zaten heel ruim boven het minimale aantal van 0,78 jong per 
broedpaar dat nodig is om de populatie in stand te houden. Ook 
hieraan hielden we deze avond een positief gevoel over.

Van boven naar beneden: Klaas overhandigt de Kristallen Kievit aan  vader Adri 
en zoon Diederik de Jong. Terecht blij poseren ze nadat ze van Wim Sloof (werk-
groep zwarte stern) de oorkonde ontvingen. Verrast neemt Henk Krikke van 
Marinus Rooken (voorzitter ACK) en van  Marielle  Oudenes (gebiedscoördinator 
ACK) resp. de trofee en de oorkonde in ontvangst. 
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Weidevogelboer van het Jaar 2021
Weidevogelboer van het Jaar 2021 werd de familie De Jong 
aan de West-Vlisterdijk. De jarenlange inzet van vader Adri, die 
zijn zonen Burchart en Diederik de liefde voor de vogels al vroeg 
bijbracht, levert op hun agrarisch bedrijf spectaculaire resultaten 
op. Het beheer wordt in het broedseizoen helemaal afgestemd 
op de aanwezigheid van de broedende vogels en op hun kuikens, 
waardoor ze aan het einde van het seizoen veel vliegvlugge 
jongen kunnen uitzwaaien! Ook zwarte sterns vinden er een warm 
welkom en worden gekoesterd. Zoon Burchart brengt zijn ervaring 
in natuurbeheer en vogelkennis inmiddels in als bestuurslid van 
het collectief ACK. Deze familie is een zeer terechte winnaar! De 
Kristallen Kievit werd hen onder applaus uitgereikt door Klaas, 
en de bijbehorende oorkonde door Wim en Max, die vanwege de 
zwarte sterns regelmatig op het bedrijf te vinden zijn.  

Weidewachter van het Jaar 2021
De Weidewachter van het Jaar wordt volgens goed gebruik 

gekozen door het ACK. Voorzitter Marinus Rooken hield het 
publiek lang in spanning met zijn beschrijving van de benodigde 
kwaliteiten, en kwam uiteindelijk met een naam uit de bus: Henk 
Krikke! Zeer terecht kreeg Henk dit jaar deze mooie titel. Henk is 
vanaf dag één drone piloot en op die manier zeer betrokken bij het 
weidevogelbeheer in de Krimpenerwaard. Voor het ACK is hij een 
fijne sparringpartner bij de meest effectieve inzet van de drones en 

bij het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de software 
in samenspraak met Raymond. Hij heeft zich de afgelopen jaren 
ingezet om nieuwe dronepiloten op te leiden en te begeleiden, 
zodat ze hun certificaat haalden en nu zelfstandig kunnen vliegen. 
Ook de wet- en regelgeving houdt hij goed in de gaten. En last 
but not least: Henk doet dit niet alleen vanuit zijn fascinatie voor 
de techniek, maar ook uit liefde voor de weidevogels die zo 
onder druk staan! Hij is hiermee door zijn inzet in het droneteam 
voor weidevogelbescherming, de terechte winnaar van 2021 en 
ontving uit handen van het ACK de trofee en de oorkonde. 

Weidevogelverslag 2021
Het was fijn om elkaar weer te kunnen zien en spreken. De 

Weidevogelverslagen 2021 werden in de pauze klaargelegd. Het 
waren er meer dan ooit (oplage 240 stuks!) dankzij toenemende 
aantallen weidewachters en agrariërs. Ook waren ze dikker 
dan ooit, met daarin veel verhalen, foto’s en verslagen van 
Weidewachters. Dit wordt zeer gewaardeerd dus blijf vooral 
uw kopij en foto’s sturen, deze bijdragen maken het verslag heel 
prettig leesbaar. Het ACK willen we graag hartelijk danken voor 
het opnieuw voldoen van de drukkosten! Bijna alle aanwezigen 
namen een stapeltje mee om in hun woonomgeving rond te delen. 
Graag tot ziens op de Startavond van het Weidevogelseizoen 
2022! Laten we hopen dat dan de pandemie zover is bedwongen 
dat dit weer in De Zwaan kan.  D

Grutto, foto: Peter Stam


